
PROVA 642/C/8 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
12.º Ano de Escolaridade

(Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)

Programa novo implementado em 2005/2006

Duração da prova: 120 minutos 1.ª FASE

2007

PROVA ESCRITA DE QUÍMICA

V.S.F.F.

642/C/1

COTAÇÕES

1. ......................................................................................................................................... 33 pontos
1.1. ........................................................................................................... 8 pontos
1.2. ........................................................................................................... 8 pontos
1.3. ........................................................................................................... 9 pontos
1.4. ........................................................................................................... 8 pontos

2. ......................................................................................................................................... 33 pontos
2.1. ........................................................................................................... 8 pontos
2.2. ........................................................................................................... 8 pontos
2.3. ........................................................................................................... 9 pontos
2.4. ........................................................................................................... 8 pontos

3. ......................................................................................................................................... 41 pontos
3.1. ........................................................................................................... xx14 pontos
3.2.

3.2.1. ................................................................................................ 15 pontos
3.2.2. ................................................................................................ 110 pontos
3.2.3. ................................................................................................ 112 pontos

4. ......................................................................................................................................... 49 pontos
4.1. ........................................................................................................... 8 pontos
4.2. ........................................................................................................... 9 pontos
4.3.

4.3.1. ................................................................................................ 18 pontos
4.3.2. ................................................................................................ 112 pontos
4.3.3. ................................................................................................ 112 pontos

5. ......................................................................................................................................... 20 pontos
5.1. ........................................................................................................... 12 pontos
5.2. ........................................................................................................... 8 pontos

6. ......................................................................................................................................... 24 pontos
6.1. ........................................................................................................... 8 pontos
6.2. ........................................................................................................... 8 pontos
6.3. ........................................................................................................... 8 pontos

_____________________

TOTAL .................................................... 200 pontos



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Dado a prova apresentar duas versões, o examinando terá de indicar na sua folha de respostas a
versão a que está a responder. A ausência dessa indicação implica a atribuição de zero pontos a
todos os itens de escolha múltipla.

Apresentam-se, em seguida, critérios gerais de classificação da prova de exame nacional desta
disciplina.

• Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correcta. As respostas
incorrectas são classificadas com zero pontos.
Também deve ser atribuída a classificação de zero pontos aos itens em que o examinando
apresente:
– mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correcta);
– o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis.

• Nos itens de ordenamento, só é atribuída classificação se a sequência apresentada estiver
integralmente correcta.

•  Nos itens de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir
tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta.

•  Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são
considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a
ordem pela qual são apresentados na resposta.
Porém, se os elementos referidos revelarem contradição entre si, a classificação a atribuir é de zero
pontos.

•  Nos itens de resposta aberta em que é solicitada a escrita de um texto, os critérios de classificação
estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos
relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de terminologia científica, cuja
valorização deve ser feita de acordo com os descritores apresentados no quadro.

•  Nos itens de resposta aberta que envolvam a resolução de exercícios numéricos, os critérios de
classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas.
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspectos
relativos à metodologia de resolução, à tipologia de erros cometidos e ao resultado final, cuja
valorização deve ser feita de acordo com os descritores apresentados no quadro.

Nível 3

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do
discurso, de acordo com o solicitado no item).
Utilização de terminologia científica adequada e correcta.

Nível 2

Composição coerente no plano lógico-temático (encadeamento lógico do
discurso, de acordo com o solicitado no item).
Utilização, ocasional, de terminologia científica não adequada e/ou com
incorrecções.

Nível 1
Composição com falhas no plano lógico-temático, ainda que com correcta
utilização de terminologia científica.
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Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão
incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de
conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar:

• metodologia de resolução incorrecta – resultado incorrecto;

• metodologia de resolução incorrecta – resultado correcto;

• metodologia de resolução ausente com apresentação de resultado final, mesmo que
correcto.

• Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à
resolução numérica ocorrida num item anterior, não deve ser objecto de desvalorização.

• Nos itens em que é solicitada a escrita de uma equação química, deve ser atribuída a
classificação de zero pontos se alguma das espécies químicas intervenientes estiver
incorrectamente escrita, se estiver incorrecta em função da reacção química em causa ou se a
equação não estiver estequiométrica e electricamente acertada.

• Os cenários de metodologia de resposta apresentados para alguns dos itens de resposta aberta
podem não esgotar todas as possíveis hipóteses de resposta. Deve ser atribuído um nível de
desempenho equivalente se, em alternativa, o examinando apresentar uma outra metodologia de
resolução igualmente correcta.

• As classificações a atribuir às respostas dos examinandos são expressas obrigatoriamente em
números inteiros.

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1, qualquer que
seja o seu número.

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2, qualquer que
seja o número de erros de tipo 1.

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2, qualquer
que seja o número de erros de tipo 1.

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas uma das
etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer que seja o número
de erros de tipo 1.

V.S.F.F.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

1.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (D)..................................................................................... 8 pontos

1.2. Versão 1 – (C); Versão 2 – (A)..................................................................................... 8 pontos

1.3. ...................................................................................................................................... 9 pontos

Existência de electrões de valência, com grande mobilidade dentro da rede metálica, assegurando
assim a elevada condutibilidade eléctrica dos metais.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

1.4. Versão 1 – (A); Versão 2 – (A)..................................................................................... 8 pontos

2.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (D)..................................................................................... 8 pontos

2.2. Versão 1 – (A); Versão 2 – (C)..................................................................................... 8 pontos

2.3. ...................................................................................................................................... 9 pontos

CH3CH2OH(aq) + 3 H2O(�)  → 2 CO2(g) +  12 H+(aq)  +  12 e–

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Nota: se o examinando escrever as duas equações das semi-reacções de oxidação e de redução, sem identificar
explicitamente qual é a de oxidação, classificar em função da primeira equação apresentada. A cotação relativa a
cada nível não depende da incorrecção e/ou ausência de um ou mais estados físicos.

2.4. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B)..................................................................................... 8 pontos

Nível 2 Identifica e acerta correctamente a semi-reacção de oxidação. 9

Nível 1
Identifica a semi-reacção de oxidação, com um acerto incorrecto ou
ausente.

3

Nível 2
Identifica a existência de electrões livres na rede metálica e relaciona a
sua mobilidade com a elevada condutibilidade eléctrica.

9

Nível 1
Refere o descrito no nível 2 ou equivalente, utilizando, ocasionalmente,
uma terminologia não adequada e/ou com incorrecções.

6
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3.1. ...................................................................................................................................... 14 pontos

Tópicos a serem avaliados na resposta:

• A queima dos combustíveis fósseis origina vários compostos poluentes, com incidência no
aumento do efeito de estufa e na formação de chuvas ácidas.

• A substituição dos combustíveis fósseis por hidrogénio diminui esta emissão, pois o único
produto da sua combustão é a água.

• A utilização do biodiesel traduz-se numa menor emissão de compostos poluentes e permite a
reciclagem dos óleos vegetais queimados.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte.

Se o examinando referir apenas 1 tópico:

– atribuir a classificação de 5 pontos se este estiver correcto;

– atribuir a classificação de 4 pontos se for utilizada ocasionalmente uma terminologia científica não
adequada e/ou com incorrecções.

3.2.1. ................................................................................................................................... 5 pontos
Função de catalisadores.

3.2.2. ................................................................................................................................... 10 pontos
Sobreposição de orbitais puras 2p na ligação π.
Sobreposição de orbitais híbridas sp2 na ligação σ.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Nível 2
Identifica correctamente os dois tipos de orbitais atómicas, em função
de cada tipo de ligação.

10

Nível 1
Identifica correctamente apenas um dos tipos de orbitais atómicas, em
função do tipo de ligação.

5

Forma

Conteúdo
Nível 3 Nível 2 Nível 1

A composição con-
templa os três tópi-
cos referidos.

14 13 12

A composição con-
templa dois dos
tópicos referidos.

10 9 8

V.S.F.F.
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3.2.3. ................................................................................................................................... 12 pontos
Uma metodologia de resolução deve apresentar, no mínimo, as seguintes etapas de resolução,
para ser considerada correcta:

• Calcula a massa de iso-octano na gasolina do depósito (m = 3,5 × 104 g).

• Calcula o volume de CO2 libertado por combustão dessa massa de iso-octano, utilizando a
estequiometria da reacção e aplicando a equação dos gases ideais (V = 6,1 × 104 dm3).

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão
incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de
conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução
incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

4.1. Versão 1 – (C); Versão 2 – (A)..................................................................................... 8 pontos

4.2. ...................................................................................................................................... 9 pontos
Pesar o conjunto lamparina + combustível, no início e no fim de cada ensaio.
Calcular a diferença entre as massas obtidas.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num dos
níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Nível 2 Indica correctamente os dois procedimentos. 9

Nível 1 Indica correctamente apenas um dos procedimentos. 6

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

12

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,
qualquer que seja o seu número.

11

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,
qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

9

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,
qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas
uma das etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer
que seja o número de erros de tipo 1.

5
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4.3.1. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B).................................................................................. 8 pontos

4.3.2. ................................................................................................................................... 12 pontos
Uma metodologia de resolução deve apresentar, no mínimo, as seguintes etapas de resolução,
para ser considerada correcta:

• Calcula a energia absorvida pela água (E = 1,45 × 104 J).

• Calcula a massa de combustível, utilizando aquela energia e a entalpia de combustão do
hexan-1-ol (m = 0,37 g).

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão
incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de
conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução
incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

4.3.3. ................................................................................................................................... 12 pontos
Propoxipropano (éter dipropílico ou éter propilpropílico).
Isomeria funcional.

A classificação da resposta a este item é feita em função do enquadramento da mesma num
dos níveis de desempenho, de acordo com a tabela seguinte:

Nível 2 Indica correctamente o nome e o tipo de isomeria. 12

Nível 1 Indica correctamente o nome ou o tipo de isomeria. 6

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

12

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,
qualquer que seja o seu número.

11

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,
qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

9

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,
qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas
uma das etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer
que seja o número de erros de tipo 1.

5

V.S.F.F.
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5.1. ...................................................................................................................................... 12 pontos
Uma metodologia de resolução deve apresentar, no mínimo, as seguintes etapas de resolução,
para ser considerada correcta:

• Relaciona o tempo de permanência no organismo com o tempo de meia-vida (3 meias-vidas).

• Calcula a massa de isótopo que resta ao fim de três meias-vidas (m = 25 µg).

Erros de tipo 1 – erros de cálculo numérico, transcrição incorrecta dos dados, conversão
incorrecta de unidades ou ausência de unidades / unidades incorrectas no resultado final.

Erros de tipo 2 – erros de cálculo analítico, erros na utilização de fórmulas, ausência de
conversão de unidades(*), e outros erros que não possam ser incluídos no tipo 1.

(*) qualquer que seja o número de conversões de unidades não efectuadas, contabilizar apenas como um erro de tipo 2.

Se a resposta apresentar ausência de metodologia de resolução ou metodologia de resolução
incorrecta, ainda que com um resultado final correcto, a classificação a atribuir será de zero pontos.

5.2. Versão 1 – (C); Versão 2 – (C)..................................................................................... 8 pontos

6.1. Versão 1 – (B); Versão 2 – (D)..................................................................................... 8 pontos

6.2. Versão 1 – (A); Versão 2 – (C)..................................................................................... 8 pontos

6.3. Versão 1 – (D); Versão 2 – (B)..................................................................................... 8 pontos

Nível 5

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final correcto.
Ausência de erros.

12

Nível 4

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante apenas de erros de tipo 1,
qualquer que seja o seu número.

11

Nível 3

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de um único erro de tipo 2,
qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

9

Nível 2

Metodologia de resolução correcta.
Resultado final incorrecto, resultante de mais do que um erro de tipo 2,
qualquer que seja o número de erros de tipo 1.

7

Nível 1

Metodologia de resolução incompleta, isto é, apresentação de apenas
uma das etapas de resolução consideradas como mínimas, qualquer
que seja o número de erros de tipo 1.

5
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